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Kalkulácia nákladov na riešenie projektu 
 

 

Žiadateľ: ................................................................................................................................................ 

 

Názov projektu:  ................................................................................................................................... 

 

 

Prehľad nákladov projektu v EUR: 

 

 Štátna dotácia Vlastné zdroje Spolu 

Financovanie projektu    

Z toho: 

Oprávnené náklady celkom:    

Neoprávnené náklady celkom:    

 

Podrobný rozpis nákladov v EUR: 
Detailne a konkrétne rozpísať všetky nákladové položky súvisiace s projektom v súlade so Schémou minimálnej 

pomoci na podporu priemyselných klastrových organizácií (2022-2023) DM – 6/2022, bod H) Oprávnené výdavky 

 

 Štátna dotácia Vlastné zdroje Spolu 

Aktivity/náklady    

       ...    

 ...    

       ...    

       ...    

...    

...    

...    

...    

...    

 ...    

       ...    

       ...    

Spolu    

 

 

 Štátna dotácia Vlastné zdroje Spolu 

1. Neoprávnené náklady    

 ...    

...    

...    

Spolu    

    

SPOLU CELKOM    
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Poučenie pre vypĺňanie kalkulácie nákladov na riešenie projektu 
 

1. Oprávnené náklady sú ekonomicky oprávnené náklady na riešenie projektu v zmysle Schémy DM - 

6/2022. Všetky finančné požiadavky musia byť uvedené v návrhu rozpočtu projektu v členení podľa 

jednotlivých položiek predloženej kalkulácie nákladov a v tomto členení aj podrobne zdôvodnené. Z ich 

zdôvodnenia musí vyplývať ich nutnosť pre riešenie projektu. Dbajte na primeranosť nákladov a ich 

štruktúry k deklarovaným cieľom projektu. 

 

2. Za oprávnené náklady sú považované náklady na riešenie a realizáciu oprávnených projektov podľa 

tejto schémy, vynaložené prijímateľom pomoci odo dňa zverejnenia oznámenia o schválení dotácie 

schvaľovacou komisiou na webovej stránke ministerstva. 

 

3. Oprávnenými nákladmi z hľadiska času, výšky a opodstatnenosti, sú len náklady vynaložené počas 

riešenia projektu, po uzatvorení a nadobudnutí účinnosti Zmluvy, ktoré sú preukázateľné originálmi 

dokladov riešiteľa projektu. 

 

4. Vyúčtovanie vynaložených výdavkov je potrebné prehľadne rozdeliť podľa jednotlivých 

výdavkov a zdroja, z ktorého boli uhradené (dotácia/vlastné zdroje). Z vyúčtovania musí byť 

jasné, na aké výdavky a v akej výške bola dotácia resp. kofinancujúca časť použitá. 

 

5. Pri vypĺňaní rozpisu nákladov je potrebné dbať na to, aby názov uvedený v kalkulácii bol 

identický s názvom uvedeným na účtovných dokladoch predložených pri vyúčtovaní 

vynaložených výdavkov v rámci projektu z dôvodu ich správnej identifikácie. V prípade, že 

účtovný doklad nebude možné priradiť k oprávnenému výdavku v kalkulácii, môže prísť k jeho 

neuznaniu ako oprávneného výdavku.     

 

6. Neoprávnené náklady sú všetky náklady odporujúce príslušným ustanoveniam Schémy DM – 6/2022, 

najmä však: 

 prevádzkové výdavky netýkajúce sa výlučne realizácie projektu, 

 úroky z úverov a pôžičiek, 

 leasing, 

 poistné platené doma i v zahraničí, platené úroky, pokuty a penále, 

 poplatky za bankové služby, colné poplatky a dane, 

 výdavky na nákup pozemkov, nehnuteľností a ich rekonštrukcia,  

 výdavky na obstaranie, opravu a údržbu dopravných prostriedkov a dopravných zariadení, 

 výdavky investičného charakteru (kapitálové výdavky),  

 daň z pridanej hodnoty v prípade, ak je príjemca pomoci platiteľ DPH,  

 poplatky za bežné jazykové, štatistické a počítačové kurzy,  

 poistenie vozidiel a iného majetku, celoročné diaľničné známky. 

 

 

 

Podpis: 

 


